
 

 

 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการใน 

                      ตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการและตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 

…………………………………….. 

  ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยาจะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 
1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม  2556 เรื ่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จํานวนตําแหน่งว่าง 6 ตําแหน่ง ทั้งน้ีจะ
มีตําแหน่งว่างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อีกจํานวน 90 ตําแหน่ง 

       อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท 
หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จํานวนตําแหน่งว่าง 1 ตําแหน่ง 
            อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,250 บาท 

       ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การกําหนด
ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน กรม
อุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 หรือที่ ก.พ. จะกําหนด 

2. ลักษณะงานทีป่ฏิบัติงานของตําแหน่ง   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36  แห่ง 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 
   ก. คุณสมบัติทั่วไป 

    (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 
    (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 

   (1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
   (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
   (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
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   (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
     (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค 

การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
     (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
    (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม 

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี  

หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ 

   ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) 
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (10) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออก
จากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มี
สิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้น
จากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 

   สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร       
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 
มีนาคม 2538  

3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งดังน้ี 
     3.2.1 ตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

3.2.2 ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า 

4. การรับสมัครสอบ 
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ 4 - 24 พฤศจิกายน 

2559 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังน้ี 
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     (1) ให้ผู้สมัครเปิดเว็บไซต์ การรับสมัครสอบแข่งขัน https://tmd.job.thai.com 
หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยา
ปฏิบัติการ และตําแหน่งนายเครื่องกลปฏิบัติงาน” 

 (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 

 (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะน้ันให้ทําการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ file ลงในส่ือบันทึกข้อมูล เพ่ือนําไปพิมพ์
ในภายหลัง 

 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

4.2 ให้ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงิน ในข้อ (3) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 4 ถึง 25 พฤศจิกายน 2559 ภายในเวลาทําการ
ของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือ
ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จํานวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
 (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท 
     (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 
 ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
 (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท 
     (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 
     ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
4.4 ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะ

กําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมเลขประจําตัวสอบได้ ต้ังแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ https://tmd.job.thai.com หัวข้อ “พิมพ์ใบ
สมัครและเลขประจําตัวสอบ” 

  5.  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
                       5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
                       5.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
 5.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  
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ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่
ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมอุตุนิยมวิทยา จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 6.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
     กรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบใน วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ทางเว็บไซต์ https://tmd.job.thai.com “การประกาศ
รายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”  

 7. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
     7.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)                     
ทดสอบความรู้ความสามารถตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

     ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเม่ือสอบ
ผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

   7.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
         ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการ
สัมภาษณ์ ทั้งน้ี  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ 
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และ
รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

 8. หลักฐานทีต้่องนํามาย่ืนในวันสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตําแหน่ง 
     8.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
โดยมีรูปถ่ายติดไว้และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน (ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ) 
  8.2 ใบสมัคร (ฉบับจริง) ที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 น้ิว พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
  8.3 สําเนาปริญญาบัตร สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
       ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด
น้ันจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ 
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครคือ วันที่  
24 พฤศจิกายน 2559  ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ให้นํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร มาย่ืนแทน 
  8.4 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
  8.5 สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ในกรณี 
ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
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  8.6 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ของ ก.พ. ใน
ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า จํานวน 1 ฉบับ  

สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ 
วันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร และเอกสารตามข้อ 
8.2 – 8.6 ให้ใส่ซองขนาด A4 พร้อมจ่าหน้าซองโดยระบุชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวสอบและระบุ
ประเภทสําเนาเอกสารทุกฉบับ โดยเรียงตามลําดับ 

 9. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และคะแนนในการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

 10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
      กรมอุ ตุ นิยม วิทยา  จะประกาศการ ข้ึน บัญชีผู้ สอบแข่ งขัน ไ ด้ทาง เ ว็บไซ ต์ 
https://tmd.job.thai.com โดยเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบ
ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับ
ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็น
ผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

      การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันน้ีอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก 

 11. การบรรจุและแต่งต้ัง 
      11.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1  
      11.2 กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของ
รัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรมอุตุนิยมวิทยา จะดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค 
ดังน้ัน หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกัน
น้ี โปรดอย่างได้หลงเช่ือและแจ้งให้กรมอุตุนิยมวิทยาทราบด้วย 

     ประกาศ  ณ  วันที่   26  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

                                                                 
         (นายวันชัย  ศักด์ิอุดมไชย) 

              อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 



    

แนบท้ายประกาศกรมอุตุนยิมวิทยา ลงวันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
------------------------------------- 

หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนักอุตุนยิมวิทยาปฏิบติัการ 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

  1.  ด้านการปฏิบัติการ 
 (1)  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ แผนที่อากาศประเภทต่าง ๆ 
ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ภาพหรือข้อมูลผลการตรวจ
ฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ รังสีดวงอาทิตย์ ปริมาณโอโซนในช้ันบรรยากาศ มลภาวะในอากาศ การตก
สะสมของกรดในนํ้าฝน ความสั่นสะเทือนพิภพ การหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาทะเล เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์     
ทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา และในการพยากรณ์อากาศท่ัวไป พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร การคาดหมาย
รังสีอัลตราไวโอเลต พยากรณ์นํ้า พยากรณ์อากาศทะเล เพ่ือการเดินเรือและการประมง รวมทั้งออก
ประกาศแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศ ออกคําเตือนวาตภัย อุทกภัย และภัยจากอากาศทุกชนิด แจ้งเตือน
บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมการป้องกันและบรรเทาภัยจากธรรมชาติ เตรียมการป้องกัน   
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางภูมิอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ 
 (2)  ช่วยศึกษา ค้นคว้า และทดสอบ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ แผนที่อากาศ 
ภาพถ่ายดาวเทียม สําหรับงานอุตุนิยมวิทยา เพ่ือการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาที่แม่นยําและมีประสิทธิภาพ 
 (3)  ช่วยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วิชาการด้านอุตุนิยมวิทยา เก่ียวกับภูมิอากาศ
อุตุนิยมวิทยาอุทก อุตุนิยมวิทยาทะเล ปรากฏการณ์ทะเล อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการเกษตร อุตุนิยมวิทยา    
การบิน รังสีดวงอาทิตย์ โอโซนในบรรยากาศ มลภาวะ การตกสะสมของกรดในนํ้าฝน แผ่นดินไหวและ      
สึนามิ ภูมิฟิสิกส์และสาขาวิชาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ ๆ และนําไปปรับปรุงและ
พัฒนางานอุตุนิยมวิทยาให้มีประสิทธิภาพ 
 (4)  จัดทํารายงานเอกสารและสถิติทางอุตุนิยมวิทยาเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ด้าน
อุตุนิยมวิทยาแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป และนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน     
กิจการต่าง ๆ 
 (5)  ช่วยตรวจสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในกิจการอุตุนิยมวิทยา เพ่ือให้มีความแม่นยํา 
เที่ยงตรง และถูกต้อง 

 2.  ด้านการวางแผน 
   วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน   
หรือโครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

 3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้    
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
 (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 4.  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้บริการข่าวอากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั่วไป แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้คําแนะนํา และเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาผู้ที่สนใจ 
เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่ผู้สนใจทั่วไป 

  (2)  ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ณ ท่าอากาศยาน และอุตุนิยมวิทยาทะเล 
โดยเฉพาะที่ท่าเรือ เพ่ือความปลอดภัยในกิจการน้ัน ๆ 

  (3)  ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่กับ   
เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจเก่ียวกับงานในตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ (คะแนนเต็ม 
200 คะแนน) ดังน้ี 

วิชาฟิสิกส์ คณติศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และภาษาอังกฤษ                        
 - ทดสอบความรู้พ้ืนฐานทางฟิสิกส์เก่ียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุล จลศาสตร์  
 พลศาสตร์ งานและพลังงานกลศาสตร์ คลืน่ เทอร์โมไดนามิกส ์
 - ทดสอบความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับ พีชคณิตเชิงเส้นและเมตริกซ์  
 แคลคลูัส เรขาคณิตวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น และสถิติ 
 - ทดสอบความรู้เก่ียวกับอุตุนิยมวิทยาเบ้ืองต้น 
 - ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary  
 and Reading Comprehension)    
 

------------------------------------------- 
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หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนายเครือ่งกลปฏิบัติงาน 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจนใน
สํานักเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

ด้านการปฏิบติัการ 
1) ออกแบบ ผลิต พัฒนา ทดสอบ ทดลอง ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับแต่ง แก้ไขเครื่องมือ 

และอุปกรณ์การตรวจอากาศ เพ่ือให้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาได้มาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลกและนํามาใช้
ประโยชน์ในกิจการอุตุนิยมวิทยาได้อย่างคุ้มค่า 

2) บํารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาประเภทจักรกล ไฟฟ้า และ 
เครื่องยนต์ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลก เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 

3) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน 
บํารุงรักษา 

ด้านการบริการ 
1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจงเก่ียวกับงานด้านออกแบบ ผลิต พัฒนา ทดสอบ  

ทดลอง ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับแต่ง แก้ไข ซ่อมแซม ดูแล บํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาที่
ตนรับผิดชอบแก่บุคคลในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

2) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพ่ือให้การ 
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และ
สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า 

หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจเก่ียวกับงานในตําแหน่งนายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน (คะแนน
เต็ม 200 คะแนน) ดังน้ี 

- กลศาสตร์และความแข็งแรงวัสดุ 
- วัสดุช่างและโลหะวิทยาในงานเช่ือม 
- การตรวจสอบและการทดสอบวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
- กระบวนการเช่ือมและเทคโนโลยีการเช่ือมโลหะ 
- การออกแบบและเทคโนโลยีแม่พิมพ์โลหะ 
- การอ่านแบบและการเขียนแบบเคร่ืองกล 
- ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 
 
 
 
 

 
 

------------------------------------------- 

 . 
 
 
 
 
 
 

 
 


